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َّ
ملخ�ص البحث
رئيس بالعامل ابن فهد ِ
ٍ
ٍ
العلمي كدراس��ة
احل يِّ ّل واإلجازة
بش��كل
هتتم هذه الدراس��ة
ّ
ُّ

والتواضع وحماس��ن الش��يم وتصحيح الن َّية وتطهري القلب من علل املباهاة واملامراة ،كام

جيب عليه إتقان العلوم اإلسالم َّية واللغة العرب َّية التي ستمكنه من معرفة أحكام اإلسالم.
والعلاَّ مة ابن فهد هو أمحد بن شمس الدين حممد بن فهد مجال الدين ِ
األسدي،
احل يِّ ّل
ّ
َّ
ولِ��د يف مدينة ِ
احللة س��نة 757هـ ،ونش��أ وترعرع فيه��ا ،ودرس يف املدرس��ة الزينب َّية يف
ِ
احل َّلة الس��يف َّية ،فنهل من ش��يوخها ،وقام بتدريس��ه جمموعة من أساتذهتا ،منهم :الشيخ
النييل،
عيل بن احلسن بن اخلازن
ّ
عيل بن عبد احلميد ّ
اجلابري ،والشيخ نظام الدين الدين ّ
ّ

عيل عبد الكريم ،وآخرين.
والشيخ ضياء الدين ّ
يعدُّ ابن فهد ِ
احل يِّ ّل من كبار العلامء والفقهاء ،وله مكانة علم َّية متم ِّيزة بني معارصيه،
ُ
آثارا علم َّية تزيد عن  26كتا ًبا .توفيِّ و ُدفِن يف كربالء سنة 841هـ.
ترك ً
تناولت هذه الدراس��ة س�يرة ابن فهد ِ
احل يِّ ّل ،وشيوخه وأس��اتذته ،وطلاَّ به ،ورواة
تطرقت اىل ش��خص َّيته العلم َّي��ة وأقوال العل�ماء فيه ،وكيف أ َّث��ر عىل علم
حديث��ه ،ك�ما َّ
واصطالح��ا وفائدهتا،
ثم بحثت الدراس��ة اإلج��ازة العلم َّية ومعناه��ا لغ ًة
ً
معارصي��هَّ ،

وبالنس��بة للش��يخ اب��ن فهد  ،فق��د كان لإلج��ازة العلم َّية تأث�ير كبري يف بيان ش��خص َّيته
العلم َّي��ة ،ويذكر البحث نامذج من الش��هادات العلم َّية املمنوحة ل��ه ،وتلك التي منحها
لطلاَّ به ،والتي تؤكِّد لنا مكانته العلم َّية.
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يتوج��ب ع�لى املتف ِّقه يف الدي��ن مالزمة التق��وى والورع وم��كارم األخالق
حتليل َّي��ة؛ إذ َّ

م) والإجازة العلم َّية1438/هـ841حل ِّل ّي (ت
ِ العلاَّ مة ابن فهد ا

Abstract
This study is mainly concerned with the scholar Ibn Fahd
Al-Hilli and the scientific authorization as an analytical Study.

with piety, deference, asceticism, moral and human values, and
the cleansing of the heart from insult and practice, and mastering
the Islamic sciences and the Arabic language, which enables them
to know the Islamic ruling.
The scholar Ibn Fahd is Ahmad bin Shams al-Din Muhammad
bin Fahd Jamal ED-Din Al-Hilli Al-Asadi, was born in Hilla in 757
A.H.
He grew up and studied at Al-Zaynabiyah School in Hilla
al-Saifiyya. He studied on her elders and taught to a group of
her professors including: Sheikh Ali Khazen Al-Jabri and Sheikh
Nidhamuddin Ali bin Abdul Hamid Al Nili and Sheikh Dhiyauddin
Ali Abdul Karim and others.
Ibn Fahd Al-Hilli was one of the knights of the field of science
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ٌ حمك
ِّ راث
َّ
ُّ مة ُتعىن
َّ فصلي ٌة
احلِل ّي
ِ بالت
َّ جمل ٌة

Those who seek to conform to religion must be associated

اخلفاجي
 �سلمان باقر.د.م.�أ
ّ

and criticism. He achieved a distinguished scientific status among
his contemporaries of scientist's .he left scientific effects of more
than 26 books. He died and buried in Karbala in 841 A.H.
The study examined the elders, teachers, students and
narrators of his conversation. From this, we studied his scientific

َّ
العدد الثاين عشر/الرابع
الر
َّ املجلد/ابعة
َّ السنة
م2019 حزيران/هـ1440شوال
َّ

personality and the statements of scientists in it and how affected
the science of his contemporaries and how much impact. Then he
study dealt with the scientific permission, meaning, its language
and the nature of its usefulness, which was reflected on the grant
of authorization, which was granted permitting and the scientific
value of the permission.
As for Sheikh Fahd, the scientific permission had a great
impact in the statement of his scientific personality. The research
mentioned models of the scientific certificate granted to him and
he gave to students that confirmed to us his scientific status.
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حل ِّل ّي (ت841هـ1438/م) والإجازة العلم َّية
العلاَّ مة ابن فهد ا ِ

مقدِّ مة البحث
قال تعاىل﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾ [التوبة.]122 :

ِ
والس�لا ُم عىل احلبيب املصطفى وآله الطاهرين ورمحة
احلمدُ هللِ َّ
حق محده َّ
والصال ُة َّ

اهلل وبركاته.
وبعد:

وخط�ير ،واملتصدِّ ي ال ب��دَّ له من مالزمة
كفائي مقدَّ ٌس
واج��ب
التَّف ُّق��ه يف الدين
ٌ
ٌّ
ٌ

التق��وى ،وال��ورع ،ومكارم األخالق ،والتواضع ،وحماس��ن ِّ
الش��يم ،وتصحي��ح الن َّية،
وتطهري القلب من علل املباهاة واملامراة.

واملتص��دي للتَّف ُّقه ال بدَّ له أن يتقن العلوم األساس�� َّية الت��ي متكِّنه من ذلك ،ومنها:
ِّ

عل��وم اللغ��ة العرب َّي��ة وآداهبا ِّ
ب��كل مفرداهتا ،نح��و :القواع��د ،البالغة ،ال�َّص�رَّ ف ،فقه
اللغة ،وعلوم الفقه بتفاصيلها الدقيقة ،تفس�ير القرآن املجيد ،وعلوم القرآن واملدارس

املفسين ،وإتقان الفلس��فة (احلكمة) ،ومعرفة تا َّمة بالس��نَّة النبو َّية
التفس�ير َّية ،ومناهج رِّ
النبوي الرشيف رشفه وجاللته وقدس َّية محله).
(القول والفعل والتقرير ،احلديث
ّ

وه��و من عل��وم اآلخرة ،وم��ن ُح ِر َم ُه ُح ِ
خريا عظي�ًم�اً  ،ومن ُر ِز َق�� ُه ُر ِز َق فضلاً
��ر َم ً

جسيم.
اً
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لكل ٍ
وقال بعض العلامءِّ :
دين فرس��ان ،وفرس��ان هذا الدين -اإلسالم -أصحاب

األسانيد ،وقال بعضهم :ليس يف الدنيا مبتدع إلاَّ وهو يبغض أهل احلديث ،وإذا ابتدع
الرج��ل بزغ��ت حالوة احلديث م��ن قلبه ،وقال بع��ض الفضالء :لي��س أثقل عىل أهل

اإلحلاد وال أبغض إليهم من سامع احلديث وروايته(.)1

واأله��م يف حيات��ه -ك�ما ن��رىَّ -
إن البحث تص��دَّ ى لإلجاب��ة عن تس��اؤالت عدَّ ة عن
ُّ

اإلجازة العلم َّية يف املدرس��ة اإلسالم َّية ودورها يف تطوير املعارف اإلسالم َّية واإلنسان َّية
وتقدُّ مها ،وبعدها العلوم األخرى ،وبناء الشخص َّية العلم َّية للعلامء املسلمني ،وإجازاته

العلم َّية.

األول :س�يرته وحياته ،وفيه حماور مخس��ة .واملبحث
ُق ِّس��م البحث عىل مبحث�ينَّ :

واالصطالحي ،أرضاهبا ،وهي س��بعة،
اللغوي
الثاين :اإلج��ازة ،وفيه حماور :مفهومها
ّ
ّ
إج��ازات العلاَّ مة ابن فهد ِ
احل يِّ ّل ،دراس��ة طبيع��ة إجازاته ،وبعده��ا خالصة البحث
وفهرس مصادره.
إن للش��يخ اب��ن فهد ٌ
َّ
كبري يف دراس��ته للفقه وتدريس��ه وخصوص َّي��ة إجازاته
فضل ٌ

العلم َّي��ةَّ ،
وإن م��ن الوفاء هلذا الع��امل اجلليل أن نتق��دَّ م هبذه الدراس��ة املتواضعة ،وهي

ما وس��عتها معرفتنا القارصة ،آمل�ين أن نكون قد أدركنا بعض غايتنا ،والتقصري س��مة
إنس��ان َّية ،ونحن منها ،وللم َّطلع�ين عىل هذا البحث وغريه��م أن يتحفونا بتصويباهتم،
عم
ونأم��ل رضا اهلل تع��اىل والقبول من عاملنا اجلليل الش��يخ ابن فهد ،وس��بحان اهلل اَّ
رب العاملني ،وسال ٌم عىل املرسلني.
يصفون ،واحلمدُ هللِ ِّ
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درس بحثنا العلاَّ مة الش��يخ مجال الدين أمحد بن ش��مس الدين حممد بن فهد ِ
احل يِّ ّل
َّ
األس��دي ،حياته ونش��أته ،ش��يوخه ،تالميذه ،أقوال العلامء فيه ،آث��اره العلم َّية ،وفاته،
ّ

حل ِّل ّي (ت841هـ1438/م) والإجازة العلم َّية
العلاَّ مة ابن فهد ا ِ

املبحث الأ َّول

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل ّي
العلاَّ مة ابن فهد ا ِ
�سري ُتهُ
هو مجال الدين أمحد بن ش��مس الدين حممد بن فهد مجال الدين ِ
احل يِّ ّل
األس��دي(،)2
ّ
َّ
احل َّلة ،ونش��أ فيها ودرس يف مدرس��ة الزيني��ة ِ
ولد س��نة (757ه��ـ1356/م) يف ِ
باحل َّلة
َّ
الس��يفية ،وأخذ عن ش��يوخ املدرس��ة العلمية احلوزوي��ة يف ِ
احل َّلة آنذاك ،والتي أرس��ى
َّ
َّ
َّ
ِ
ريض الدين ابن طاووس
أركاهن��ا ابن إدري��س احل يِّ ّل (ت598ه��ـ1076/م) ،والس�� ِّيد ّ
احل يِّل (ت676ه��ـ1276/م) ،والعلاَّ مة ِ
ِ
ِ
احل يِّ ّل
احل يِّ ّل (ت664ه��ـ1266/م) ،واملح ِّقق ّ
(ت726هـ1325/م) ،وفخر املح ِّققني ابن العلاَّ مة (ت771هـ1376/م) ،والش��هيد
ومدرسيها ،ومنهم:
األول (ت786هـ1385/م) ،فتتلمذ عىل يد جمموعة من أساتذهتا
َّ
ِّ

النييل
ع�لي خازن
ّ
ع�لي بن حممد بن عب��د احلميد ّ
احلائري ،والش��يخ نظام الدين ّ
الش��يخ ّ
عيل بن عبدالكريم (ت801هـ1400/م)
(ت801هـ1400/م) ،والس�� ِّيد هباء الدين ّ
العلمي الذي نام به الشيخ ابن
وغريهم ،كام س��نقف عىل سريهم ،وس��يتَّضح لنا الوسط
ّ
القم ّي َّ
أن لقب
الفكري
فهد ،ومناب��ع تأ ُّثره
ّ
والس��لوكي ،ويف الكنى واأللقاب للش��يخ ِّ
ّ

األحس��ائي ،قائلاً « :وقد ُيطلق ابن فهد
ابن فهد قد ُيطلق عىل معارصه وس��م ِّيه ابن فهد
ّ
حممد بن إدري��س بن فهد املقري
عىل الش��يخ ش��هاب الدين أمحد بن فهد بن حس��ن بن َّ
األحس��ائي (ت 880هـ1478/م) من أهل أوائل املائة التاسعة ،وهو شارح اإلرشاد،
ّ
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وتلميذ ابن املتوج البحراين ،كان معارصا البن فهد ِ
احل يِّ ّل»(.)3
َّ
ً
ّ

نش��أ ابن فهد ِ
احل يِّ ّل زاه��دً ا تق ًّيا ور ًعا نق ًّيا ،فحاز املقام��ات العالية يف العلم والعمل

واخلصال النفس��ان َّية الفاضلة ،وتتلمذ عىل يده أفاضل العلامء ملا سيأيت عىل ذلك البحث

بإجياز.

تصوره البعض أنَّه من الصوف َّية ،ولكنَّه -كام أكَّدت كتب الرجال-
ولزهده وتقواه َّ

(الرسائل العرش).

وتوفيِّ رمحه اهلل تعاىل و ُدفن يف كربالء املقدَّ سة سنة (841هـ1438/م)(.)4

�شيوخه
تتلمذ الش��يخ ابن فهد عىل يد جمموعة من أس��اتذة احلوزة العلم َّية ومش��اخيها يف

ِ
احل َّلة آنذاك ،ومنهم:

العاميل :الش��يخ عبد
احلر
النييل :ق��ال ُّ
ع�لي بن َّ
ّ
حمم��د بن عبد احلمي��د ّ
1 .1الش��يخ ّ
النييل فاضل صالح فقي��ه يروي عنه ابن فهد( ،)5وقال صاحب رياض
احلميد
ّ

بالنييل ،وهو تلميذ الش��يخ فخر الدين
العل�ماء :الفاضل العامل الفقيه املعروف
ّ
ولد العالَّمة وأس��تاذ ابن فهد ِ
احل يِّ ّل( ،)6وقال أغا بزرك(« :)7يروي عنه ابن فهد
(ت841هـ)».
احلائري :قال صاحب أمل اآلمل:
عيل بن احلسن بن اخلازن
ّ
2.2الشيخ زين الدين ّ
حلا من تالمذة
عيل بن اخلازن
ّ
احلائري ،كان فاضلاً عابدً ا صا ً
الشيخ زين الدين ّ
الشهيد ،يروي عنه أمحد ابن فهد ِ
احل يِّ ّل(.)8
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أبعدته عن هذه الشبهة ،وإن كانت له كتابات يف ذلك ،ونقف عىل ذلك يف مقدِّ مة كتابه

حل ِّل ّي (ت841هـ1438/م) والإجازة العلم َّية
العلاَّ مة ابن فهد ا ِ

وق��ال صاحب الكش��كول« :وي��روي -أي ابن فهد -عن الش��يخ زين الدين
اخلازن عن الشهيد»(.)9

احلس��يني :قال
النس��ابة
ّ
النييل َّ
ع�لي بن عبد الكريم ّ
3 .3الس�� ِّيد املرت�ضى هباء الدين ّ
أيضا
نصه« :وذكرنا ً
صاح��ب الذريعة عند ذكره لكتاب (األنوار املضيئ��ة) ما ُّ

َّ
أن مؤ ِّلفه كان أستاذ الشيخ أمحد ابن فهد الذي توفيِّ سنة (841هـ1438/م)،
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

وذك��ر ترمج��ة تلمي��ذ املؤ ِّل��ف وه��و الش��يخ أمحد اب��ن فه��د ،وذكر ل��ه (عدَّ ة

الداعي) املؤ َّلف س��نة (801ه��ـ1400/م)»( ،)10وأكَّد ذلك صاحب رياض

العلامء(.)11

األول :قال
حممد بن مك ِّّي املعروف بالشهيد َّ
عيل بن َّ
4 .4الش��يخ الفقيه ضياء الدين ّ
حممد بن مك ِّّي
احلر
عيل بن َّ
املحدِّ ث ُّ
العاميل« :الش��يخ ضياء الدين أبو القاسم ّ
ّ
حلا ور ًع��ا جليل القدر ثقة،
العام�لي ،وهو ابن الش��هيد ،كان فاضلاً حم ِّق ًقا صا ً
ّ

يروي عن أبيه»(.)12

البحراين« :وقد رأي��ت عىل آخر بعض
وقال صاحب الكش��كول الش��يخ يوس��ف
ّ

نس��خ األربعني للشهيد منقولاً عن ِّ
خط ابن فهد املذكور ما صورته هكذا :حدَّ ثني هبذه
عيل ابن الشيخ اإلمام الشهيد أيب عبد اهلل
األحاديث الشيخ الفقيه ضياء الدين أبو احلسن ّ

جزين حرسها اهلل تعاىل من
مكي جامع هذه األحاديث بقرية ِّ
حممد ابن ِّ
شمس الدين َّ
حمرم احلرام ،افتتاح سنة أربع وعرشين وثامنامئة،
النوائب يف اليوم احلادي عرش من شهر َّ
وأجاز يل روايتها باألسانيد املذكورة وروايته ورواية غريها من مصنَّفات والده ،وكتب

حممد
حممد بن فهد عفى اهلل عنه ،واحلمدُ هلل ِّ
رب العاملني ،وصلىَّ اهلل عىل س ِّيدنا َّ
أمحد بن َّ
وآله الطاهرين وصحبه األكرمني»(.)13
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ّ

أيضا ع��ن جمموعة أخرى من علامء عرصه
فضلاً عن أس��اتذته ،فقد روى ابن فهد ً

النييل ،قال الشيخ
عيل بن يوس��ف بن عبد اجلليل ّ
وش��يوخه يف اإلجازة ،منهم :الش��يخ ّ

عيل بن يوسف بن
يوس��ف
البحراين« :ويروي ً
أيضا -ابن فهد -عن الشيخ ظهري الدين ّ
ّ
النييل عن الش��يخ فخر املح ِّققني (ت771هـ1367/م) ولد العلاَّ مة رمحهام
عبد اجلليل
ّ

اهلل تعاىل»(.)14

البح��راين ،ويف هامش رجال
املتوج
املت��وج مجال الدين أمحد بن عبد اهلل بن س��عيد ب��ن َّ
َّ
ّ
الس�� ِّيد بحر العلوم :وي��روي ابن فهد بالق��راءة واإلجازة عن مجلة من تالمذة الش��هيد

املتوج
وعيل بن خازن
السيوري،
األول وفخر املح ِّققني ،كالشيخ املقداد
احلائري ،وابن َّ
ّ
ّ
َّ
ّ
البح��راين (ت820هـ1417/م) ،وكذا يروي عن الس�� ِّيد اجلليل النقيب هباء الدين أيب
ّ

النسابة صاحب كتاب األنوار اإلهل َّية وغريه ،وتاريخ
عيل بن عبد احلميد
النييلَّ ،
ّ
القاسم ّ

إجازته يف اليوم العرشين من مجادى الثانية سنة (791هـ1389/م).

وأكَّ��د ذلك صاحب طبق��ات أعالم الش��يعة( ،)15وأضاف هلم الش��يخ عبد اهلل بن

رشفشاه (ت804هـ1403/م) ،إذ قال يف ترمجته« :يروي عنه أبو الع َّباس أمحد بن فهد
ِ
احل يِّ ّل (ت841هـ)».

تالمذته ورواته
تتلمذ عىل يد الش��يخ ابن فهد جمموعة من العلامء ،وبعضهم روى عنه وكتب له

إجازة ،ومنهم:

اجلزائري (ت874هـ1481/م) :قال الشيخ
عيل بن هالل
ّ
1 .1الش��يخ زين الدين ّ
اجلزائري ،كان
احلر العاميل« :الش��يخ زين الدين بن ه�لال
ّ
حممد بن احلس��ن ّ
َّ
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ومنهم الفاضل املقداد بن عبد اهلل الس��يوري ِ
احل�ِّل�يِّ ّ (ت826هـ1422/م) ،وابن
ّ

حل ِّل ّي (ت841هـ1438/م) والإجازة العلم َّية
العلاَّ مة ابن فهد ا ِ

عا ًمل��ا فاضلاً متك ِّل اًم ،إىل أن قال :يروي عن الش��يخ أمحد بن فهد ،ويروي عنه
عيل بن عبد العايل
كي»(.)16
العاميل الك ََر ّ
ّ
الشيخ ّ

البحراين عن��د ِذكره البن فهد« :وي��روي عنه مجاعة من
وأكَّ��د ذل��ك املحدِّ ث
ّ
عيل بن هالل املذكور يف الس��ند»( ،)17وقال الس ِّيد بحر
االجلاَّ ء ،منهم الش��يخ ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

عيل
العلوم« :ويروي عن ابن فهد هذا كثري من العلامء الثقات ،منهم :الش��يخ ّ
ابن هالل
اجلزائري»(.)18
ّ

األس��دي (ق 9هـ) :ق��ال صاحب روضات
2 .2الش��يخ عبد الس��ميع بن ف َّي��اض
ّ
ِ
فقيها
اجلنَّ��ات« :عبد الس��ميع بن فياض
ً
ّ
األس��دي احل�ِّل�يِّ ّ  ،كان فاضلاً عالـ�ًم�اً
متك ِّلم ،من أكابر تالمذة ابن فهد ِ
احل يِّ ّل ،وهو صاحب كتاب نفحة الطالبني يف
اً
أصول الدين ،وكتاب الفرائد الباهرة»( ،)19وأكَّد ذلك صاحب أعيان الشيعة:
«الشيخ عبد السميع بن فياض األسدي ِ
احل يِّ ّل من أكابر تالمذته ابن فهد»(،)20
ّ

اخلوانساري واألمني.
وقال صاحب رياض العلامء( )21ما قاله
ّ
ِ
�ِّل� (ت860هـ1456/م) :ق��ال العلاَّ مة
عيل بن فضل ب��ن هيكل احل يِّ ّ
3 .3الش��يخ ّ
حمس��ن األم�ين« :الش��يخ عيل بن فضل ب��ن هيكل ِ
احل�ِّل�يِّ ّ كان تلمي��ذ ابن فهد
ِ
احل يِّ ّل ،له جمموعة األدعية واألوراد واخلتوم»( ،)22وقال صاحب الذريعة حتت
عن��وان( :األدعية واألوراد)« :للش��يخ ع�لي بن فضل بن هي��كل ِ
احل يِّ ّل تلميذ
ّ
الشيخ ابن فهد ِ
احل يِّ ّل»(.)23

الصيمري (ت902هـ1498/م) :قال صاحب أمل
4 .4الشيخ مفلح بن احلس��ن
ّ
الصيمري ،فاضل فقيه ،له كتب ،وكان من
اآلمل« :الش��يخ مفلح بن احلس��ن
ّ
تالمذة الشيخ ابن فهد»(.)24
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الصيم��ري هو مفلح بن
وأك��د ذلك صاحب طبقات أعالم الش��يعة« :مفلح
ّ
الصيمري ...إىل أن قال :كان من تالمذة
احلس��ن الرشيد (راش��د) بن صالح
ّ

ابن فهد (ت 841هـ) ،رأيت إجازته (ذ 1/رقم .)25(»)1320

القطيفي :قال صاحب طبقات أعالم
ريض الدين احلس��ن ابن راش��د
ّ
5 .5الش��يخ ّ
الش��يعة ،نقلاً عن عوايل اللئايلَّ :
«إن الش��يخ كريم الدين يوس��ف الشهري ابن

القطيفي) عن عدَّ ة مشايخ له أشهرهم العامل الزاهد مجال
الشهري بـ(ابن الرشيد
ّ
الدين أيب العباس أمحد بن فهد ِ
احل يِّ ّل»(.)26
َّ

حممد نور بخش (ت 869هـ1476/م) :قال صاحب جمالس املؤمنني:
6 .6الس ِّيد َّ

«غوث ِّ
ن��ور اهلل مرقده»(،)27
حممد نور بخش َّ
املتأخرين وس�� ِّيد العارفني س�� ِّيد َّ
وأكَّد ذلك الس ِّيد حمسن األمني« :ومن تالمذته -أي ابن فهد -سينقل صاحب

حممد نور بخش ال��ذي هو من أكابر األولياء الصوف َّية،
جمالس املؤمنني الس�� ِّيد َّ
وانتهت إليه يف زمانه رئاسة السلسلة العلم َّية اهلمدان َّية»(.)28

عز الدين
احلر
العاميل« :الش��يخ ّ
عيل املعروف بـ(ابن العرشة) :قال ُّ
ّ
7 .7احلس��ن بن ّ
عيل املعروف بـ(ابن العرشة) ،فاضل عامل زاهد فقيه ،يروي عن ابن
احلسن بن ّ

حممد ولد الشهيد»(.)29
فهد وعن أيب طالب َّ

البحراين بعد نقل ما يف أمل اآلمل« :وقد وقف عىل
وأكَّد ذلك الشيخ يوسف
ّ
إجازة الش��يخ أمحد بن فهد ِ
احل يِّ ّل الش��يخ حسن املذكور ،قال فيها بعد اخلطبة:
وكان امل��وىل الفقيه العامل العامل العلاَّ مة ،حم ِّقق احلقائق ومس��تخرج الدقائق،
عيل احلسن بن
عز امل َّلة
ِّ
الفاضل زين اإلس�لام واملس��لمنيّ ،
واحلق والدين أبو ّ
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احلس��يني
ريض الدين
أيب
ّ
ّ
القطيفي يروي عن الش��يخ العلاَّ مة والبحر القمقام ّ

حل ِّل ّي (ت841هـ1438/م) والإجازة العلم َّية
العلاَّ مة ابن فهد ا ِ

ِّ
باحلظ األوىف،
يوس��ف املعروف عندنا بـ(ابن العرشة) ممَّن أخذ من هذا القسم
وف��از بالس��هم املع�َّل�ىَّ التمس من عندن��ا إجازة م��ا رويناه من مش��اخينا ...إىل
آخره»(.)30

وقال الس ِّيد بحر العلوم يف هامش كتابه الفوائد الرجال َّية« :ويروي عن ابن فهد
عز الدين حس��ن
هذا كثري من العلامء الثقات إىل أن قال :ومنهم الش��يخ الفقيه ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

العاميل
بن عيل بن أمحد بن يوسف الشهري بـ(ابن العرشة)
الكرواين»(.)31
ّ
ّ

اجلزائري :قال صاحب العوايل( ،)32عند عدِّ الطريق
8 .8الش��يخ حسن بن حس�ين
ّ
اخلامس ،قال عن ش��يخه العلاَّ مة املح ِّقق املد ِّقق مجال الدين حسن ابن الشيخ

التقي أيب
(مطهر)
املرحوم حسني بن مطر
ّ
َّ
اجلزائري عن شيخه العالمة الزاهد ّ
العباس أمحد بن فهد ِ
احل يِّ ّل.
َّ

القم ّي :ذكر صاحب
ريض الدين عبد امللك بن ش��مس الدين إسحاق ِّ
9 .9الس�� ِّيد ّ
أن شيخه ابن فهد ِ
العوايل َّ
احل يِّ ّل(.)33
السبعي :وقد مجع فتاوى شيخه ابن فهد وهو
حممد
ّ
1010الشيخ فخر الدين أمحد بن َّ
صاح��ب كتاب س��ديد اإلفه��ام يف رشح القواعد ،واألن��وار العلم َّية يف رشح

األلف َّية(.)34

�أقوال العلماء فيه
قلي�ًل�اً ما تتَّفق كلامت العلامء وآراؤهم عىل َع َل�� ٍم من األعالم كام اجتمعت آراؤهم

إجيا ًبا عىل الشيخ ابن فهدَّ -نور اهلل مثواه -وسنورد بعض أرائهم:

األحسائي (نحو 880هـ) ،قال فيه« :أحاديث رواها
1.1املحدِّ ث ابن أيب اجلمهور
ّ
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الشيخ الكامل الفاضل خامتة املجتهدين ،مجال الدين أبو العباس أمحد بن فهد
ِ
احل يِّ ّل»(.)35

احلس��يني ،تلميذ صاحب اجلواهر،
الربجوردي
2.2الس�� ِّيد حسني بن س�� ِّيد رضا
ّ
ّ
ِ
شعرا منه:
قال يف ابن فهد احل يِّ ّل ً
وأمح���د ب��ن فهد ِ
()36
احل �ِّل�يِّ ّ أجل
مقبضة اخلري وعمره هن��ل
يف كرب�لاء« :صاحب املقامات العالي��ة يف العلم والعمل ،مجال الدين أمحد بن
حممد بن فهد ِ
األسدي صاحب عدَّ ة الداعي»(.)37
احل يِّ ّل
ّ
َّ

احل يِّل أمحد بن حممد بن فهد ِ
ِ
احل يِّ ّل
َّ
4.4قال املحدِّ ث ِّ
القم ّي (ت 1359هـ)« :ابن فهد ّ
األسدي ،شيخ ثقة فقيه صالح زاهد عابد عامل ورع ،مجال السالكني ،صاحب
ّ
در علم وعمل أبو الع َّباس مجال الدين صاحب تصانيف رائقة
مقام��ات عالية ُّ

وتأليفات فائقة»(.)38

الش�يرازي يف مقدِّ مته لكتاب بحار األنوار« :ابن فهد
5.5وقال العامل عبد الرحيم
ّ
ِ
األس��دي
حممد ابن فهد
ّ
احل�ِّل�يِّ ّ مجال الدين أبو الع َّباس أمحد بن ش��مس الدين َّ
ِ
احل يِّ ّل صاحب املقامات العالية يف العلم والعمل واخلصال النفسان َّية»(.)39
6.6وقال عمر رضا كحالة« :أمحد بن حممد بن فهد ِ
الش��يعي مجال
األس��دي
احل يِّ ّل
ّ
ّ
َّ
الدين أبو الع َّباس ،فقيه جمتهد ،وذكر تصانيفه»(.)40

حممد
حممد بن أمحد بن َّ
7.7وقال يف نامة دانشوران« :ابن فهد مجال الدين أمحد بن َّ
ِ
نقي»(.)41
تقي ّ
حممد بن فهد احل يِّ ّل ،فاضل فقيه جمتهد زاهد عابد ورع ّ
ابن َّ
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اخلراس��اين (ت 1352هـ) يف رشح القبور الرشيفة الواقعة
3.3وقال العامل هاش��م
ّ

حل ِّل ّي (ت841هـ1438/م) والإجازة العلم َّية
العلاَّ مة ابن فهد ا ِ

�آثاره العلم َّية
1.1اختصار العدَّ ة(.)42
2.2استخراج احلوادث(.)43
3.3أرسار الصالة(.)44

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

4.4التحصني يف صفات العارفني من العزلة واخلمول(.)45
5.5املوجز احلاوي لتحرير الفتاوي(.)46
الدر الفريد يف التوحيد(.)47
ُّ 6.6
الدر النضيد يف فقه الصالة(.)48
ُّ 7.7
8.8رسالة يف تعقيبات الصالة.
9.9املسائل الشام َّيات(.)49
1010رسالة غاية اإلجياز خلائف األعواز(.)50
1111رسائل كفاية املحتاج يف مناسك
احلاج(.)51
ِّ
1212رسالة يف معاين أفعال الصالة وترمجة أذكارها(.)52
احلج(.)53
1313رسالة يف منافيات ن َّية ِّ
1414رسالة نبذة الباغي فيام ال بدَّ منه من آداب الداعي(.)54
احلج(.)55
1515رسالة يف مناسك ِّ
1616رسالة يف واجبات الصالة(.)56
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1717رشح إرشاد األذهان(.)57
1818رشح األلف َّية للشهيد(.)58
1919عدَّ ة الداعي ونجاح الساعي(.)59
2020اللمعة اجلل َّية يف معرفة الن َّية(.)60
املحرر يف فقه االثنى عرش(.)61
ّ 2121
2323رس��الة إىل أهل اجلزائر ،فيها التحريض عىل تعجيل األجر للعبادة ،ش��عر مائة
بيت َّأوهلا:

َّ
إن أوىل م��ا سنح ب��ه اخلاطر

الكتب والدفاتر
وصدرت به
ُ

2424رس��الة يف جمم��ل العبادة عن الغري م��ن الصالة والصيام وغريه��ا وبيان آداب
العمل وكيف َّية االستنابة(.)63

2525رسالة يف العبادات اخلُمس(.)64
2626رسالة يف فضل اجلامعة(.)65
2727السؤال واجلواب يف الفقه(.)66
2828فتاوى الشيخ أيب الع َّباس :وهي التي أجاز العمل هبا ،وهو مرتَّب عىل ترتيب
أبواب الفقه والطهارة واآليات ،وهي ِّ
بخط تلميذه الشيخ فخر الدين أمحد بن

حممد(.)67
َّ

2929اللوامع(.)68
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ِّ
الشك(.)62
2222رسالة يف كثري

حل ِّل ّي (ت841هـ1438/م) والإجازة العلم َّية
العلاَّ مة ابن فهد ا ِ

املحرر يف الفتوى ،إحدى الرسائل العرش.
َّ 3030
3131مصباح املبتدي وهداية املقتدي ،إحدى الرسائل العرش.
3232املقترص من رشح املخترص(.)69
3333اهلداية يف فقه الصالة(.)70

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
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وغريها من تصانيفه األخرى.
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املبحث الثاين
الإجازة العلم َّية
العلمي
هذه الطرائق وأساليبها وأهدافها ،واستقراء النتائج التي حت َّققت يف هذا اخلوض
ّ
هلذه املنهج َّية العلم َّيةَّ ،
العلمي،
تفردت هبذا املنهج
ّ
ولعل املدرس��ة العلم َّية اإلسالم َّية قد َّ
وخترجت منها جحافل من العلامء أسهموا
وبه استطاعت حتقيق أفضل النتائج العلم َّيةَّ ،
يف تنام��ي احلركة العلم َّية اإلس�لام َّية ،ولذا ن��رى َّ
اهتموا هب��ذه املنهج َّية ،وممَّا
أن العلامء ُّ

يد ِّلل عىل ذلك هو أن يتصدَّ ى أحد املح ِّققني اإلسالم ِّيني وهو الشيخ العلاَّ مة أغا بزرك

الطهراين( )71لدراس��ة اإلجازة ،فأحىص يف كتابه الذريعة أكثر من مخسة وثالثني كتا ًبا يف
ّ
اإلجازات ملش��ايخ كبار كتبوا يف هذا العلم ،تعري ًف��ا وتفري ًعا وتفصيلاً  ،وكذلك أحىص

«سبعامئة وتس ًعا وسبعون إجازة لعلامء أعالم عىل امتداد أعصارهم».

ولنا فيها فوائد جليلة من اتِّصال أس��انيد الكتب والروايات ،وصيانتها عن القطع

أيضا املوقوف عىل معارف حتصل لنا من النظر يف خصوص
واإلرسال ،ومن تلك الفوائد ً

املكتوبة من اإلج��ازات بأنواعها الثالثة ،منها :تراجم العلامء احلاملني الحاديثنا املرو َّية

ع��ن املعصومني بمعرفة أس�مائهم وأنس��اهبم وكناهم وألقاهبم ،ومعرفة ش��يوخهم

املجيزين هلم ،ومن قرأ عليهم كذلك.

ومنه��ا العلم بجملة م��ن أوصافهم وأحواهلم من ش��هادات املش��ايخ لتالميذهم،
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علمي يغ ِّطي جوان��ب علم َّية ها َّمة لطرائق طل��ب العلم ،وطبيعة
اإلج��ازة :منهج
ّ

حل ِّل ّي (ت841هـ1438/م) والإجازة العلم َّية
العلاَّ مة ابن فهد ا ِ

والتالميذ ملش��اخيهم بام له املدخل َّي��ة التامة يف قبول الرواية عنه��م والوثوق واالطمئنان

هبم.

حتمله��م لألحادي��ث ومكان��ه ،ومعرفة بعض
ومنه��ا :معرف��ة عرصه��م وزم��ان ُّ

معارصهي��م ومتيي��ز َمن كان يف طبقتهم ممَّ��ن مل يكن فيهاُّ ،
وكل هذه الفوائد تنكش��ف لنا
من التأ ُّمل يف أنواع هذه اإلجازات التي جرت عادة األس�لاف الصاحلني عىل إصدارها

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

مستمرة هلم من زمن املعصومني.)72(
للمجازين ،وصارت سرية
َّ

وعن��د قراءتن��ا لس�يرة ابن فه��د ِ
احل يِّ ّل وقفن��ا عىل دور اإلج��ازة العلم َّي��ة يف بناء

العلم��ي ،ودوره يف تنمية املدرس��ة العلم َّية الفقه َّية
ش��خص َّيته العلم َّي��ة ،وتقدير مقام��ه
ّ
واحلديث َّي��ة والس��لوك َّية الت��ي كان ينتمي هل��ا ،فلهذا رأين��ا أنَّه ال بدَّ من دراس��ة اإلجازة

العلم َّي��ة ،وحتقي��ق األبعاد العلم َّية هلذه القض َّية ،ودراس��ة هذه األبع��اد والرتابط اجلد ّيل
بينها وبني العامل العامل املجاهد الش��يخ ابن فهد ِ
احل يِّ ّل ،وسنقف عىل بعض هذه األبعاد
قدر معرفتنا عىل النحو اآليت:

وا�صطالحا و�أ�ضرابها
املحور الأ َّول الإجازة لغة
ً
َّأولاً  :اإلجازة لغ ًة

اج��ز :اإلج��ازة :ارتف��اق العرب ،وكان��ت العرب حتتبي وتس��تأجز عىل وس��ادة،

الزبي��دي« :طلب اإلجازة أي اإلذن»( ،)74وقال:
وال تتَّكئ عىل يمني وش�مال( ،)73وقال
ّ

تنحى عنها ومل يتَّكئ ،وكانت العرب تستأجز وال تتَّكئ.
إجز :استأجز عن الوسادةَّ ،

وروي عن أمحد بن حييى أنَّه قال :دفع إ َّيل الزبري إجازة وكتب بخ ِّطه ،وكذلك عبد

اهلل ش��بيب فقلت :ايش أقول فيهام ،فقاال :قل إن ش��ئت حدَّ ثنا ،وإن شئت أخربنا ،وإن
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شئت كُتب إ َّيل(.)75
اجلوه��ري :خلفته وقطعت��ه ،وأجزته :أنفذت��ه ،واالجتياز :الس��لوك ،ونُقل
وقال
ّ

تتم مرصاع
عن ابن الس��كِّيت :أجزت عىل اس��مه؛ إذا جعلت��ه ً
جائزا ...واإلج��ازة :أن َّ
غريك(.)76

اصطالحا
ثان ًيا :اإلجازة
ً

الزبيدي:
تش��بيها بذلك ،وق��ال
س��ميت بعض الش��هادات التي متنح للعلامء باإلجازة؛
ّ
ً
ِّ
«طل��ب اإلج��ازة ،أي اإلذن ،يف مرو َّياته ومس��موعاته ،وأجازه فهو جم��از ،واملجازات
املرو َّيات»( ،)77وممَّا قاله أغا بزرك« :هو الكالم الصادر عن املجيز املش��تمل عىل إنش��ائه
اإلذن يف رواية احلديث عنه بعد إخباره إمجالاً بمرو َّياته»(.)78

العاميل« :اإلجازة كام قال احلس�ين بن فارس :مأخ��وذة من جواز املاء الذي
وق��ال
ّ

تس��قاه املاشية أو احلرث ،تقول :استجزته فأجازين إذا س��قاك ما ًءا ملاشيتك أو أرضك،

وكذا طالب العلم يس��تجيز العامل فيجيزه علمه ،فعىل ه��ذا جيوز أن يقول :أجزت فالنًا
مسموعايت وأجزت له رواية مسموعايت أو الكتاب
الفالين»(.)79
ّ

وورد يف بح��ث اإلج��ازات العلم َّي��ة للدكت��ور عم��ر موس��ى باش��اَّ :
«إن املعن��ى

االصطالح��ي لإلجازة العلم َّية هو اإلذن والرتخيص ،وعند املحدثني بالضبط اإلذن يف
ّ

الس�ماع والرواية لف ًظا أو كتابة»( ،)80وقال :هلا ثالثة أركان :الش��يخ (املجيز) ،والطالب

حمسنات اإلجازة
وأتم قائلاً  :من ِّ
(املجاز له) ،ولفظ اإلجازة ،وال يش�ترط القبول فيهاَّ ،

عالـم بام جييزه( ،واملجاز له) من أهل العلم ،وينبغي للمجيز بالكتابة
أن يكون (املجيز) اً
أن يتل َّفظ هباْ ،
فإن اقترص عىل الكتابة مع قصد اإلجازة صمت.
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ق��ادرا عىل ذل��ك ،وقد
ه��ي أن جيي��ز األس��تاذ لتلمي��ذه التحديث بع��د أن يصبح
ً

حل ِّل ّي (ت841هـ1438/م) والإجازة العلم َّية
العلاَّ مة ابن فهد ا ِ

أرضب(:)81
وهي عىل ُ

األول :أن جييز معينَّ ملعينَّ  ،أجزتك الكايف أو ما اش��تمل عليه فهرستي ،وهذا أعىل
َّ

املجردة عن املناولة وأعىل منها.
أرضهبا َّ

وم��ن اإلج��ازة املقرونة باملناول��ة أن يقرأ عليه حدي ًث��ا من َّأول املج��از وحدي ًثا من

ثم جييز ما قرأه وم��ا بقي منه ،كام ورد األمر عن اإلمام جعفر
وس��طه وحدي ًثا من آخرهَّ ،
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حممد ب��ن يعقوب مرفو ًع��ا إىل عبد اهلل
الص��ادق ،فق��د روين��ا بأس��انيدنا املتَّصلة إىل َّ

ابن س��نان قال :قلت أليب عبداهلل :جييئني القوم فيس��معون منِّ��ي حديثكم فأضجر
ِ
وضيق ٍ
نفس مع الكالم -وال أقوى ،قال« :اقرأ عليهم من
غم
 -الضجر :القلق من ٍّ

َّأوله حدي ًثا ومن وسطه حدي ًثا ومن آخره حدي ًثا»(.)82

واخلاصة جواز الرواية بإجازة املعينَّ للمعينَّ  ،وإن
اس��تقر عليه رأي العا َّمة
والذي
َّ
َّ

جترد عن املناولة والقراءة ،وقال بعضهم :هلا حكم املرسل ،وهو باطل.
َّ

املجردة عن
وق��ال
ّ
الزبي��دي« :وهذا النوع م��ن اإلجازة هو أرف��ع أنواع اإلج��ازة َّ

املناولة ومل خيتلف يف جوازها أحد ،كام قاله القايض ع َّياض ،وأ َّما يف غري هذا الوجه فقد
اختُلف فيه».

الث��اين :إنَّ��ه جيي��ز معينَّ غري مع�َّي�نَّ ( ،أجزت��ك مس��موعايت) ،واخلالف في��ه أقوى
وج��وزوا الرواية ِّ
لكل م��ا ثبت عنه أنَّه
األول ،ولك�� َّن اجلمهور أوجب��وا العمل هبا
َّ
م��ن َّ

سمعه.

الثال��ث :أنَّه جييز معينِّ لغري معينَّ  ،ب��ل بوصف العموم ،كـ(أجزت هذا احلديث أو
ٍ
كت��اب الكايف ِّ
واحد ،وأله��ل زماين أو ملن أدرك جز ًءا من حي��ايت) ،وفيه خالف،
لكل

كاألولني ،وقد اس��تعمله أكابر علامئنا ،ومنهم :الس�� ِّيد تاج الدين ابن مع َّية
واألقوى أنَّه
َّ
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لـم طلب منه ش��يخنا الشهيد اإلجازة له وألوالده وجلميع املسلمني ممَّن أدرك جز ًءا من
اَّ
حياته فأجازهم ذلك بخ ِّطه.

كل ٍ
الراب��ع :إج��ازة غري مع�َّي�نَّ لغري مع�َّي�نَّ  ،بل بوصف العم��وم ،كـ(أج��زت َّ
أحد

أيضا ،وال شبهة أنَّه لو مل يكن مع العموم ،كـ(أجزت
مسموعايت) ،والذي يظهر أنَّه جائز ً
رجلاً ) أو (رجلني) أو (زيدً ا) ،وهو مشرتك بني مجاعة مل جيز ،وإن كان املجاز مع َّينًا.

بأعياهنم.

ومن الباطل (أجزت ملن يش��اء فالن) ،أو (ملن يش��اء اإلج��ازة) ،وباجلملة التعليق

قوة املطلقة اتجَّ ه اجلواز ،مثل (ملن شاء
مبطل عىل ما يتعارفه أهل الصناعة[ .ولو كانت يف َّ
ٍ
ألن مقتىض ِّ
اإلجازة) أو (لفالن إن شاء) أو (لك إن شئت)؛ َّ
إجازة تفويض الرواية
كل
هبا إىل مشيئة املجاز له ،فكانت حكاية حال ال تعلي ًقا حقيق ًّيا].

اخلام��س :إج��ازة املعدوم ،كـ(أج��زت ملن يولد لف�لان) ،واجلمهور منَّ��ا ومنهم مل

يقبلوه��ا ،ولو عطفها عىل موج��ود ،كـ(أجزتك ومن يولد لك) أمكن جوازه ،وقد فعله

مجاعة من العلامء.

ويص��ح لغري املم َّيز من املجانني واألطفال بع��د انفصاهلم ،ال أعلم فيه خال ًفا ،وقد
ُّ

وج��دت خطوط مجاعة من فضالئنا باإلجازة ألبنائهم عند والدهتم ،منهم الس�� ِّيد مجال
الدي��ن ابن طاووس لولده غياث الدين ،وش��يخنا الش��هيد اس��تجاز من أكثر مش��ائخه

بالع��راق ألوالده الذين ولدوا بالش��ام قري ًبا من والدهتم ،ق��د رأيت خطوطهم له وهلم

باإلجازة.
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وك��ذا ل��و أجاز غ�ير مع�َّي�نَّ ملع�َّي�نَّ  ،كـ(أجزتك كت��اب املجال��س) ،وهن��اك كتب
متع��دِّ دة ،نعم لو أجاز رجلاً يعرفه باس��مه أو بوجه أو مجاعة كذلك جاز وإن مل يعرفهم

حل ِّل ّي (ت841هـ1438/م) والإجازة العلم َّية
العلاَّ مة ابن فهد ا ِ

��يني َّ 
أن الس�� ِّيد فخار
وذكر الش��يخ مج��ال الدين أمح��د بن صالح
الس��يبي ال ُق ِّس ّ
ّ

يدي الس ِّيد فحفظت
املوسوي اجتاز بولده
احلجة ،قال :فأوقفني والدي بني ِّ
مسافرا إىل َّ
ّ
ً

ثم قال :وس��تعلم فيام بعد حالوة ما
منه أن قال :يا ولدي أجزت لك ما جيوز يل روايتهَّ ،
خصصتك به.

وعىل هذا جرى الس��لف واخللف ،وكأنهَّ ��م رأوا الطفل أه�ًل�اً
لتحمل هذا النوع؛
ُّ
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اختصت به
توسع السبيل إىل بقاء اإلسناد الذي
ليؤ ِّدي بعد حصول أهل َّيته،
َّ
ً
حرصا عىل ُّ
الصحة؛
بعلو األستاذ ،ويف اإلجازة للحمل قوالن:
َّ
هذه األ َّمة وتقريبه من الرسولِّ 

نظرا إىل مت ُّيزه ،وقد تقدَّ م أنَّه غري مانع؛ فيتَّجه اجلواز.
نظرا إىل وجوده ،والعدم؛ ً
ً
وتصح للكافر ،وتظهر الفائدة؛ إذا أسلم ،وللفاقد واملبتدع بطريقة أوىل.
ُّ

حتمله املجيز ،وهو
الس��ادس :إجازة ما مل
يتحمله املجيز بوجه لريوي��ه املجاز له إذا َّ
َّ

يصح عندك من مس��موعايت) ،فصحيح
صح أو ُّ
باطل قط ًعا .وأ َّما قوهلم (أجزت لك ما َّ
ِ
صح عنده س�ماعه له قبل اإلجازة ال بعده��ا ،فعىل هذا جيب عليه
جي��وز الرواي��ة به ،لـام َّ
حتمله قبل اإلجازة ،وإلاَّ مل جيز له روايته.
البحث؛ ليعلم أنَّه ممَّا كان قد َّ

واألصح جوازه،
الس��ابع :إجازة املجاز ،كـ(أجزتك جمازايت) ،وقد منعه بعضهم،
ُّ

نعم ينبغي للراوي تأ ُّمل ما يرويه بذلك؛ لئلاَّ يروي ما مل يدخل حتتها ،فرعان:

للمجيز كتابة أن يتل َّفظ هبا؛ لتح ُّقق اإلجازة الذي متعلقه ال َّلفظ
الفرع َّ
األول :ينبغي ُ

والصحة
أو اإلذن ،ف��إن اقت�صر عىل الكتابة مع قص��د اإلجازة منع بعضهم م��ن ذلك،
َّ

تصح الرواية بالقراءة عىل الشيخ مع أنَّه مل يتل َّفظ بام ُقرئ عليه ،ولتح ُّقق اإلذن
أوىل ،كام ُّ
واإلخب��ار بالكتاب��ة مع القصد ،كام حت َّق��ق الوكالة هبا عند بعضه��م؛ إذ َّ
جمرد
إن املقصود َّ

اإلباح��ة ،وهي تتح َّقق بغري اللفظ كتقديم الطعام إىل الضيف ،ورفع الثوب إىل العريان
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ّ

يتوسع هبا يف غري اللفظ ُعر ًفا.
ليلبسه ،واألخبار َّ

الف��رع الث��اين :ال ينبغي اإلجازة وال يستحس��ن إلاَّ إذا علم املجي��ز ما جييزه ،وكان

املجاز له من أهل العلم والصالح َّية للفهم والرواية ،وقد اش�ترط ذلك بعضهم ،وليس
بمعترب عند الفقهاء واملحدثني.

أ�سدي (املمنوحة له)
املحور الثاين� :إجازات ال�شيخ ابن فهد ا ِ
حل ِّل ّي ال ّ
مكانة ش��يوخه العلم َّية وتعدُّ دهم ،وكذلك كثرة تالميذه ومس��توياهتم العلم َّية اجلليلة،
وش��هادة وأق��وال العلامء في��ه ،وتظهر كفاءة الع��امل العلم َّي��ة والعمل َّية بإجازة ش��يوخه

تضمنته هذه اإلجازات من نصوص تؤكِّد جاللة هذا الشيخ االجتامع َّية
األعالم له ،وما َّ
والعلم َّية واإليامن َّية ،ولتوثيق ذلك س��نعرض بعض هذه اإلجازات ،ونح ِّلل نصوصها،

املتفوقني
ونق��ف عىل املنهج َّي��ة العلم َّية املعتمدة من فض�لاء العلامء لتكري��م تالميذهم ِّ
نمو احلركة
واملؤهلني لبلوغ املراتب العلم َّية املرموقة ،وهو ما أس��هم إس��ها ًما
َّ
كب�يرا يف ِّ
ً
وتطور مدارس��ها ،وفيام يأيت بعض صور هذه اإلجازات املمنوحة
العلم َّية اإلس�لام َّية،
ُّ

(نور اهلل مثواه) من شيوخه:
للشيخ ابن فهد َّ

()83
حممد بن عبد
عيل ب��ن َّ
الص��ورة األوىل  :ص��ورة إجازة الش��يخ نظام الدين ّ
احلميد النييل للشيخ أمحد بن حممد بن فهد ِ
احل يِّ ّل:
َّ
ّ

النبي
بس��م اهلل الرمح��ن الرحيم احلمد هلل ِّ
حممد ّ
رب العاملني ،وصلىَّ اهلل عىل س�� ِّيدنا َّ
ِّ
األجل األوحد
وآله الطاهرين وس�� َّلم كثريا ،وبعد فقد اس��تخرت اهلل وأجزت للش��يخ

الع��امل العام��ل الفاضل الكامل ال��ورع املح ِّقق ،افتخ��ار العلامء ،مرج��ع الفضالء ،بق َّية
175

َّ
الرابع/العدد الثاين عشر
الر
ابعة/املجلد َّ
السنة َّ
شوال1440هـ/حزيران 2019م
َّ

العلمي لإلنس��ان من جوانب عدَّ ة :أطروحاته العلم َّية ،آثاره املكتوبة،
ُيقرأ العمق
ّ

حل ِّل ّي (ت841هـ1438/م) والإجازة العلم َّية
العلاَّ مة ابن فهد ا ِ

واحلق والدين ،أمحد ابن املرحوم ش��مس
احلاج واملعتمرين ،مجال امل َّلة
الصاحل�ين ،زين
ِّ
ِّ
حممد بن فهد أدام اهلل فضله وك َّثر يف العلامء مثله ،مجيع كتاب رشائع اإلس�لام يف
الدي��ن َّ

معرف��ة احلالل واحلرام من مصنَّفات املوىل اإلمام املغفور له نجم الدين أيب القاس��م بن
احلس��ن بن سعيد من َّأوله إىل آخره قراء ًة تشهد االستفادة ُّ
وتدل عىل ذكائه ونبله ،وأفاد

كثريا بذهنه الو َّقاد ونظمه النَّ َّقاد ،وكانت االستفادة منه أكثر من اإلفادة له.
ً

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

وأجزت له رواية الكتاب املذكور وغريه من مصنَّفات مصنِّفه يف س��ائر العلوم عن

حممد ابن املوىل
ش��يخنا املوىل اإلمام العلاَّ م��ة خاتم املجتهدين فخر امل َّلة
ِّ
واحل��ق والدين َّ
ونور
املطهر قدَّ س اهلل روحيهام َّ
اإلمام األعظم املفغور املحبور مجال الدين احلس��ن اب��ن َّ

رضحييهام عن مصنِّف الكتاب املذكور.

عيل ابن املرحوم مج��ال الدين أمحد
ريض
ِّ
احل��ق والدين ّ
وعنِّي عن الش��يخ الس��عيد ّ

ريض الدين بن معبد ،عن املصنِّف.
املزيدي عن الس ِّيد السعيد
ّ
ّ

احلسني ،عن خاله الس ِّيد السعيد
وعنِّي عن الس�� ِّيد السعيد شمس الدين بن املعايل
ّ
العلوي ،عن املصنِّفِ .
وأحب
فريوي ذلك ملن شاء
حممد بن أيب الرضا
َّ
ّ
صفي الدين َّ
ِّ

فهو أهل لذلك ،مع مراعاة الرشائط املعتربة بني أهل العلم إن ش��اء اهلل ،وصلىَّ اهلل عىل
حممد وآله الط ِّيبني الطاهرين وس َّلم.
َّ

النييل جتاوز اهلل عن س�� ِّيئاته
حممد بن عبد احلميد
عيل بن َّ
ّ
وكتب الفقري إىل اهلل تعاىل ّ

وذلك يف عرشين مجادى اآلخرة سنة إحدى وستعني وسبعامئة.

أيضا رواية مجيع مصنَّفات ش��يخنا املوىل اإلمام الس��عيد املغفور فخر
وأجزت ل��ه ً

املطهر املذكور ومفرداته ومس��موعاته وجمازاته عنِّي عنه ومجيع
ِّ
حممد ابن َّ
احل��ق والدين َّ
احلق والدين احلس��ن اب��ن املطهر ومفرداته
مصنَّف��ات والده املوىل اإلمام األعظم مجال ِّ
احلق
ومس��موعاته وجمازاته يف مجيع العلوم العقل َّية والنقل َّية عنِّي عن ش��يخنا ولده فخر ِّ
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ِ
النبي وآله
فلريو ذلك ملن شاء
حممد املذكور،
َّ
حممد ّ
وأحب ،وصلىَّ اهلل عىل س ِّيدنا َّ
والدين َّ

الطاهرين.

الطه��راين ،وقال« :خمترصة تارخينا الع�شرون من مجادى الثانية
وذكره��ا أغا بزرك
ّ

عيل بن مجال
ريض الدين ّ
سنة (791هـ) يروي فيها عن فخر املح ِّققني ابن العلاَّ مة وعن ّ
حممد بن أيب الع َّب��اس كتبها عن ِّ
اخلط
الدين أمحد
ّ
املزيدي ،وعن الس�� ِّيد ش��مس الدي��ن َّ

حممد بن فضل الع َّباس يف س��نة (102هـ) عىل نسخة رجال ابن
املجيز الش��يخ فضل بن َّ

وقفة حتليلية هلذه اإلجازة:
بع��د ق��راءة تأ ُّمل َّية هلذه اإلج��ازة العلم َّية ،نتمكَّ��ن من حتديد َّ
أن البني��ة الرتكيب َّية هلا

جاءت ممَّا يأيت:

النبي وآله،
1.1الديباج��ة
املتضمنة احلمد والثناء للخالق س��بحانه والصالة ع�لى ِّ
ِّ
وهو ما درجت عليه منهج َّية اخلطابات اإلسالم َّية.

عقائدي.
روحاين
منهج
ّ
2.2استخارة اهلل تعاىل ،وهو ٌ
ٌّ
نص ألفاظ اإلجازة ومفرداهتا املتم ِّثلة بام يأيت:
ُّ 3.3

 -كلامت اإلطراء واملديح للممنوح هذه اإلجازة.العلمي
 -وصف��ه بالعلم َّية والعمل والفض��ل والتكامل َّية وال��ورع والتحقيقّ
املم َّيز.

 -حتديد مكانته العلم َّية بني العلامء والفضالء العاملني.احلق.
 -مكانته يف الدين والعقيدة وبيان ِّ177

َّ
الرابع/العدد الثاين عشر
الر
ابعة/املجلد َّ
السنة َّ
شوال1440هـ/حزيران 2019م
َّ

داوود»(.)84

حل ِّل ّي (ت841هـ1438/م) والإجازة العلم َّية
العلاَّ مة ابن فهد ا ِ

 -حتديد اسمه؛ للتعريف الكامل به. -ما تشمله اإلجازة من كتب ومصنَّفات. -تشخيص طبيعة قراءة املجاز ود َّقته يف أداء هذه املامرسة العلم َّية.- -حتديد النتائج التي حت َّققت من هذه القراءة.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

 -حتديد الكتب العلمية األخرى ِوذكر مؤ ِّلفيها.
َّ

 ِ -ذك��ر منهج َّية هذه اإلجازة العلم َّي��ة ،وهي عن املجيز عن صاحب الكتاب،عمن أخذ اإلجازة فيه ،حتَّى بلوغ املصنِّف هلذا الكتاب.
أو َّ

 -وص��ف موضوع اإلجازة ،وهو الرواية والش��هادة َّب��أن املمنوح له اإلجازة
ٌ
املهمة العلم َّية وحت ُّقق الرشوط فيه.
أهل هلذه َّ

 -تثبيت تاريخ كتابة هذه اإلجازة. -إضافة إشارات عن إجازة أخرى لكتب ومصنَّفات أخرى.وأحب ،فهو يمتلك األهل َّية الكافية بحسب معرفة
 -إجازته الرواية ملن ش��اءَّ
املهمة اجلليلة.
أستاذه وشهادته له؛ ألداء هذه َّ

نص اإلجازة باحلمد ِّ
النبي وآله،
والذكر ً
 -ختام ِّأيضا ،والصالة والسالم عىل ِّ
اإلسالمي.
وهي منهجية إسالم َّية للخطاب
ّ

من هذه اإلملامة البس��يطة عن هذه اإلجازة تتجلىَّ لنا قيم علم َّية س��امية وشهادات

جليلة ٍ
علمي أرسى قواعده أهل البيت ،تثبت لنا د َّقة علامئنا األعالم وقدس َّية
ملنهج
ٍّ
العلم عندهم ،وكيف حييطونه ِّ
بأدق طرائق التعليم والتع ُّلم؛ حفا ًظا عىل ِصدق املعلومة
حتري احلقيقة ومعرفتها وإعالهنا وإيصاهلا للباحثني وطالبي العلم.
ومصداق َّية ِّ
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َّ
إن من التج ِّليات اهلا َّمة يف هذا النمط من اإلجازة العلم َّية هو إظهار شخص َّية العامل

املمنوحة اإلجازة له ،وجاللة مكانته ،وعمق علميته؛ ألنهَّ ا أبعاد -أي اإلجازة -شهادة

احلق وال يتهاون يف رصانة العلم وتش��خيص
علم َّي��ة صادرة من عامل جليل ال يامري يف ِّ
ٍ
ميل
جوانب وإمكانيات تلميذه العلم َّية والرتبو َّية والس��لوك َّية و اإلنس��ان َّية ،وبعد تفكري ٍّ
ٍ
ٍ
وقناع��ة تا َّم ٍة حتَّى بصدر هذه اإلجازة العلم َّية -الش��هادة العلمي��ة -فمنها تتأكَّد
دقي��ق

علم َّي��ة ه��ذا التلميذ ،ويأخ��ذ مكانه بني أقران��ه ومعارصيه من العلامء ،ب��ل يتم َّيز عنهم
منح��وه هذه اإلجازات ،فهنا يظهر مصداق هذه احلقائق العلم َّية ،وهو الش��يخ ابن فهد
ِ
احل يِّ ّل ،وتتَّضح أبعاد شخص َّيته العلم َّية ومكانته بني العلامء.
()85
عيل بن احلسن
الصورة الثانية  :صورة إجازة الش��يخ الفاضل أيب احلس��ن ّ
ابن اخلازن للش��يخ مجال الدين أمحد ابن فه��د ِ
احل يِّ ّل (قدَّ س اهلل أرواحهم) مع
حكاية إجازة الشهيد (قدس اهلل روحه) له

تتم الصاحلات ،وصلىَّ اهلل عىل س ِّيد
بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل الذي بنعمته ُّ
ٍ
تسليم.
موال وسادات وس َّلم
حممد وآله خري
اً
املخلوقات َّ
وبع��د يق��ول العبد الفقري إىل اهلل س��بحانه امللتجئ اىل عفوه وجت��اوزه والراجي من

احلسيني
األمامي
حممد اخلازن باملشهد املقدَّ س الطاهر
ّ
ّ
عيل بن احلس��ن بن َّ
فضله وكرمه ّ
احلائري صلوات اهلل وسالمه وأرشف حتياته عىل ساكنيه وآله:
ّ

رشفني املوىل الش��يخ الفقيه العامل الورع املخل��ص الكامل ،جامع الفضائل
إنَّ��ه اَّ
لـم َّ

جممع األفاضل ،الراغب يف إفتاء العلوم العقل َّية والنقل َّية ،واملجتهد يف حتصيل الكامالت

احل��اج واملعتمرين مجال امل َّلة ونظام
العيل أفضل إخوانه إمام
ِّ
النفس��ان َّية ،الفائز بالس��هم ّ
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كم ونو ًعا ،ومن ُهم الش��يوخ والعلامء الذين
بمق��دار ما حصل عليه من إجازات علم َّية اًّ

حل ِّل ّي (ت841هـ1438/م) والإجازة العلم َّية
العلاَّ مة ابن فهد ا ِ

واحلق والدين أمحد ابن املرحوم شمس الدين حممد بن فهد ِ
احل يِّ ّل
الفرقة موالنا مجال امل َّلة
ِّ
َّ
ف اهلل به وجعلني أهلاً ملا التمس منِّي ومل أكن أهلاً له ،بأن أجيز له ما أجازين الشيخ
َل َط َ
الفقي��ه إمام املذهب خامتة ِّ
الكل مقت��دى الطائفة املح َّقة ورئيس الفرقة الناجية الس��عيد
ِّ
واملحل األس��نى الش��يخ أبو عبد اهلل
املرحوم والش��هيد املظلوم ،الفائز بالدرجات العىل

عوض
املعوضني بام َّ
حممد بن مك ِّّي أسكنه اهلل بحبوبحة جنَّته وجعله من الفائزين بمح َّبته ِّ
َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

بمحمد وأطائب عرتته ،فأرسعت إىل ملتمس��ه لوجوب طاعته وحتتُّم إرادته،
أهل حمنته
َّ
واس��تعنت بواهب العقل ومغي��ض اجلود يف التوفيق ملقتىض إرادت��ه ،ورشعت يف ثبت

ما أجازه يل قدَّ س اهلل لطيفته ،وحكيت صورة اإلجازة بحس��ب ما اختاره الش��يخ مجال
الدي��ن أمحد بمقتىض إرادت��ه و َّفقه اهلل وإ َّيانا وكا َّفة املؤمنني مل��ا فيه صالح دنياه وآخرته،
ثم قال بعد إمتامها :إىل
ثم أورد إجازة الش��هيد قدَّ س اهلل روحه بتاممهاَّ ،
بمحمد وذر َّيتهَّ .
َّ

حرره وإجازة ما كتبه ع َّظم اهلل أجره .وقد ذكرها الش��يخ أغا بزرك
هذا انتهى صورة ما َّ

الطهراين يف الذريعة(.)86
ّ

أبعاد اإلجازة الثانية:
تضمنت
أعاله ُّ
نص اإلجازة األصل مع حكاية إلجازة أخرى توكيدً ا وتوثي ًقا ،وقد َّ

األبعاد اآلتية:

1.1الديباجة باحلمد ِّ
النبي املصطفى وآله األطهار ،كام
والذكر والصالة ع�لى ّ
اإلسالمي.
هي منهج َّية اخلطاب
ّ

2.2التذ ُّلل هلل تعاىل والتواضع يف مقامات العلم والعلامء.
3.3اإلجالل واإلكرام ملكان منح اإلجازة.
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4.4املقدِّ م��ة ملديح املمنوح اإلج��ازة ،والفن يف اختيار الصف��ات الكريمة اجلليلة،
ِّ
واحل��ث عليه
وجع��ل اإلجازة وس��يلة م��ن وس��ائل التحفي��ز لطل��ب العلم

واالجته��اد يف حتصيله؛ لتحقيق أس��مى املقامات العلم َّية ،فالش��يخ اخلازن

علو كعب الش��يخ اب��ن فه��د يف العلم واخلل��ق الرفيع ،وأنَّه س��ليل
يؤكِّ��د َّ
ِ
ثم يتواضع ثاني ًة
حممد بن فهد احل يِّ ّلَّ ،
العلامء بمدح أبيه الش��يخ ش��مس الدين َّ
«وجعلن��ي أهلاً ملا التمس منِّ��ي ومل أكن أهلاً له»؛ ليمنح الثقة الكافية يف نفس

األول )الذي حييل
ثم يش�ير إج�لالاً وإكرا ًما بأس��تاذه وش��يخه (الش��هيد َّ
َّ 5.5
الفض��ل له أص�ًل�اً يف تكريمه علم ًّيا؛ بام أف��اض عليه من العل��وم ومنحه الثقة
منهجا
العلمي
بإجازته؛ لتتواصل مس�يرة العلم والعلامء ،ويكون هذا العطاء
ً
ّ

ثابتًا يف املدرسة العلم َّية اإلسالم َّية.

اجازات الشيخ ابن فهد ِ
احل يِّ ّل املمنوحة من قبله

ذكر لنا الشيخ أغا بزرك
عز الدين بن زين الدين
الطهراين ،)87(إجازة عن الشيخ ّ
ّ

الشاري خمترصة ،تارخيها ثالث عرش
احلسيني
عيل ابن الس�� ِّيد مرتىض ابن الس ِّيد إبراهيم
ّ
ّ
ّ
رجب س��نة (873هـ1470/م) ي��روي فيها عن أخيه املذكور وعن الش��يخ أيب طالب
الداراين ،وكالمها عن الشيخ أمحد ابن فهد ِ
احل يِّ ّل.
ّ
ِ
وذك��ر لن��ا إجازة ِّ
ع�لي بن فضل ب��ن هيكل احل�ِّل�يِّ ّ تلميذ الش��يخ أيب
بخط الش��يخ ّ
العباس أمحد ابن فهد ِ
احل يِّ ّل فرغ من نس��خها صباح يوم االثنني سادس عرش رجب سنة
َّ
(ت833هـ )1430/يف خزانة س ِّيدنا احلسن صدر الدين(.)88
أن إجازة صدرت من الشيخ ابن فهد ِ
أيضا َّ
احل يِّ ّل لبعض تالميذه كتبها عىل
وذكر ً
اجل��زء األول من القواعد للعلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل يف س��نة (833هـ1430/م) حتت رقم (:676
َّ
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ممنوح اإلجازة.

حل ِّل ّي (ت841هـ1438/م) والإجازة العلم َّية
العلاَّ مة ابن فهد ا ِ

إجازة)(.)89

وكذل��ك ذكر إجازة حتت رقم (...« :)1289وأدرج ابن خواتون يف هذه اإلجازة
ِ
حممد بن
ً
أيضا متام اإلجازة املخترصة من الشيخ أمحد ابن فهد احل يِّ ّل للشيخ شمس الدين َّ
احلوالين يف سنة (825هـ1422/م)»(.)90
احلسن
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

وم��ن ه��ذه اإلملامة البس��يطة باإلج��ازات التي منحت للش��يخ ابن فه��د ِ
احل يِّ ّل من
ُ

ش��يوخه وأساتذته ،واإلجازات التي منحت منه لتالميذه ،واالجازات التي منحت من
مشايخ آخرين لطلاَّ ب علم آخرين ذكروا أ م اخذوا علمهم عن الشيخ ابن فهد ِ
احل يِّ ّل،
نهَّ
وضمنوها بعض نصوص إجازات الش��يخ ابن فهد ِ
احل يِّ ّل ،من ِّ
كل هذا تتجلىَّ لنا املكانة
َّ
اسم
العلم َّية هلذا الش��يخ اجلليل ،وتأ ُّثره وأثره يف الوسط
العلمي الذي عاش فيه ،فكان اً
ّ
المعا يف املدرسة العلمية اإلسالمية عموماِ ،
خصوصا ،استفاد وأفاد يف حتصيل
واحل ِّل َّية
ً
َّ
َّ
ً
ً
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
واح��د ،وهذا ما
باختصاص
عدي��دة وليس
باختصاصات
العل��وم اإلس�لام َّية ونرشها
أيضا أبعاد شخص َّيته وجعل اجلنان مثواه.
يؤكِّد لنا ً
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خامتة البحث

ودرس يف ٍّ
كل من مدرسة
فدرس َّ
ومتيمنًا باجلوار املبارك لس�� ِّيد الش��هداء وإمام العلامءَ ،
ِّ
ِ
احل َّل��ة ،ومدرس��ة كربالء ،وأخذ عن مش��اخيها بعض إجازاته العلم َّي��ة ،وكتب وصنَّف

ما ينوف عىل ( 34كتا ًبا ورس��ال ًة) يف الكثري من صنوف املعرفة اإلس�لام َّية واإلنس��ان َّية،
ف حتَّى ُدفِن فيها عام (841هـ1438/م).
وأمىض بق َّية عمره املبارك يف كربالء ال َّط ِّ
واصطالحا ،وأنامطها
ثم تصدَّ ى البحث لدراس��ة اإلجازة العلم َّية من تعريفها لغ ًة
ً
َّ

وأس��اليب منحه��ا ،وبي��ان أمه َّيته��ا يف األوس��اط العلم َّي��ة ،ودورها يف بناء الش��خص َّية
العلمية اإلس�لامية ،وباألخص ما أسهمت به يف بيان ش��خصية ابن فهد ِ
احل يِّ ّل ،ممَّا ُمنح
َّ
َّ
َّ
ل��ه من اإلجازات العلم َّية وما منحها هو ،آخذين باالعتبار العلامء األعالم من مش��اخيه
وتالميذه ورواته ،فتأكَّد لنا من ثنايا البحث َّ
أن اإلجازة العلم َّية بأساليبها الدقيقة كانت

منهجا علم ًّيا س��ديدً ا يف إنضاج احلركة العلم َّية وختريج العلامء األعالم يف مدرس��ة أهل
ً
البيت ،وهبذا يكون البحث قد أجاب إجابة -نرى أنهَّ ا وافية -عن التس��اؤل املرت ِّدد

كثريا :ما هي حقيقة اإلجازة العلم َّية؟ وما هو دورها يف تطوير العلم وخلق الشخص َّيات
ً

وهدي
العلم َّية الرائدة؟ فنحمد اهلل تعاىل َّ
حق محده ونثني عىل ما هدانا وو َّفقنا إىل سبيلهَ ،
النبي املصطفى وآله األبرار ،ونؤكِّد قصورنا يف أداء البحث ح ِّقه ،آملني القبول من
ِّ
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أن الشيخ مجال الدين أمحد ابن فهد ِ
حت َّقق لنا من البحث َّ
األسدي سليل العلامء
احل يِّ ّل
ّ
ونبعة الفضالءِ ،ح يِّ ُّل املولد والنش��أة ،تن َّقل بني عدَّ ة مدن طل ًبا للعلم واملعرفة ،وهنل من
ربكًا
العلامء وأخذ عن بعضهم إجازاته العلم َّية ،فس��كن قرب احلائر
احلسيني املقدَّ س مت ِّ
ّ

حل ِّل ّي (ت841هـ1438/م) والإجازة العلم َّية
العلاَّ مة ابن فهد ا ِ

اهلل تعاىل ،والرضا والتسديد من مشاخينا وزمالئنا الباحثني والعلامء ،والعذر عند الكرام
مقبول ،وإنابتنا إىل اهلل تعاىل أن يبارك للعتبة الع َّباس�� َّية املقدس��ة ،ويس��دِّ د العاملني فيها،

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ويو ِّفق اجلميع ملا فيه رضاه وصالح لنا ،إنَّه محيدٌ جميدٌ .
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البهائي) (ت984هـ1578/م) :وصول األخيار إىل أصول
العاميل ،حسني بن عبد الصمد (والد
()1
ّ
ّ
بترصف)
األخبار ( ُأخذ ُّ
األحس��ائي ،اب��ن أيب مجهور(ت880هـ1574/م) :غوايل اللئايل العزيز َّي��ة يف األحاديث النبو َّية:
()2
ّ
البغدادي ،إسامعيل باشا ،هد َّية العارفني.125/1 :
9/1؛
ّ
القم ّي ،الكنى واأللقاب.381/1 :
(ِّ )3
القم ّي ،الكنى واأللقاب.381/1 :
(ِّ )4
والطهراين ،آغا بزرك ،طبقات أعالم
العاميل :أمل اآلمل ،القس��م الثاين 146 :برق��م ،436
احلر
(ّ )5
ّ
ّ
الشيعة.108-107/5 :
األصفهاين ،عبد اهلل أفندي ،رياض العلامء.209/4 :
()6
ّ
الطهراين ،طبقات أعالم الشيعة.108-107/5 :
()7
ّ
العاميل 186 :برقم .553
احلر
(ّ )8
ّ
البهائي.304/1 :
()9
ّ
الطهراين :الذريعة.443/2 :
( )10أغا بزرك
ّ
األصفهاين ،عبد اهلل أفندي ،رياض العلامء.124/4 :
()11
ّ
( )12أمل اآلمل.134/1 :
البهائي.304/1 :
()13
ّ
( )14لؤلؤة البحرين.157 :
الطهراين ،أغا بزرك.122/5 :
()15
ّ
( )16أمل اآلمل ،القسم الثاين 210 :برقم .633
( )17لؤلؤة البحرين.157 :
( )18رجال الس ِّيد بحر العلوم.109/2 :
اخلوانساري.73/1 :
()19
ّ
( )20حمسن األمني ،أعيان الشيعة.300/8 :

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل ّي (ت841هـ1438/م) والإجازة العلم َّية
العلاَّ مة ابن فهد ا ِ

األصفهاين ،عبد اهلل أفندي ،رياض العلامء.121/3 :
()21
ّ
( )22أعيان الشيعة.300/8 :
الطهراين ،أغا بزرك ،الذريعة 393/1 :برقم .2035
()23
ّ
العاميل :ق.324/2
احلر
(ّ )24
ّ
( )25الضياء الالمع يف القرن التاسع.137 :
( )26الضياء الالمع يف القرن التاسع.137 :
الشوشرتي.143/2 :
()27
ّ
( )28أعيان الشيعة.148/3 :
( )29أمل اآلمل :ق.75/2
( )30لؤلؤة البحرين 169 :برقم .66
( )31بحر العلوم ،رجاله.109/2 :
األحسائي ابن أيب مجهور(ت 880هـ) ،عوايل اللئايل العزيزية يف األحاديث النبو َّية.9/1 :
()32
ّ
( )33م.ن الطريق السابع.10-9/1 :
(ِ )34
مهدي رجائي  ،قم املقدَّ س��ة:
احل�ِّل�يِّ ّ ابن فهد ،الرس��ائل العرشة ،مقدِّ مة الكتاب ،حتقيق الس�� ِّيد
ّ
 1409هـ.ق.
( )35عوايل اللئايل.7/2:
( )36مستطرفات نخبة املقال.
( )37منتخ��ب التواري��خ ،باب ينج��م عن مقدِّ مة كتاب املهت��دى البارع ،حتقيق جمتب��ى العراقي ،قم ،
1407هـ.
( )38هدية األحباب ،الباب الصايف.
( )39مقدِّ مة بحار األنوار.333 :
( )40معجم املؤ ِّلفني تراجم مصنِّفي الكتب العربية.86/1 :
املهذب البارع البن فهد ِ
( )41عن مقدِّ مة كتاب ِّ
احل يِّ ّل.
( )42الفوائ��د الرضو َّي��ة ،33 :ورج��ال الس�� ِّيد بحر العل��وم ،110/3 :والذريع��ة 200/20 :برقم
 2569بعنوان (خمترص عدَّ ة الداعي).
( )43الذريعة 2 :برقم  ،67وهامش رجال السيد بحر العلوم ،109/2 :وأعيان الشيعة.148/3 :
( )44الذريعة 47/2 :برقم  ،192وأعيان الش��يعة ،148/3 :وروضات اجلنَّات ،72/1 :والفوائد
الرضوية.33 :
186

اخلفاجي
�أ.م.د� .سلمان باقر
ّ

187

َّ
الرابع/العدد الثاين عشر
الر
ابعة/املجلد َّ
السنة َّ
شوال1440هـ/حزيران 2019م
َّ

( )45الذريعة 398/3 :برقم  ،1430وأعيان الش��يعة ،148/3 :ورياض العلامء ،65/1 :وإيضاح
املكن��ون ،236/1 :ولؤل��ؤة البحري��ن ،157 :وأمل اآلم��ل ق ،21/2 :2وروض��ات اجلنَّات:
 ،72/1والكنى واأللقاب ،380/1 :والفوائد الرضو َّية ،33 :والكشكول.305/1 :
( )46بحر العلوم ،110/2 :والذريعة ،248/23 :وإيضاح املكنون.604/2 :
( )47الذريعة 68/8 :برقم  ،235وبحر العلوم ،108/2 :والكش��كول ،305/1 :وأعيان الشيعة:
 ،148/3ورياض العلامء ،65/1 :ولؤلؤة البحرين ،157 :وأمل اآلمل :ق.21/2/2
( )48الذريعة 80/8 :برقم  ،291وروضات اجلنَّات.72/1 :
( )49بحر العلوم.108/2 :
( )50الذريعة 9/16 :برقم  ،97ورياض العلامء ،66/1 :والفوائد الرضو َّية.33 :
( )51روضات اجلنَّات ،72/1 :والكش��كول ،305/1 :وأعيان الشيعة ،148/3 :ورياض العلامء:
 ،66/1ولؤلؤة البحرين ،157 :والفوائد الرضو َّية.33 :
( )52الكش��كول ،305/1 :ولؤل��ؤة البحري��ن ،157 :وأعيان الش��يعة ،148/3 :ورياض العلامء:
مؤخ��را ضمن منش��ورات مركز تراث ِ
 .65/1وق��د طب��ع الكتاب َّ
احل َّل��ة التابع للعتبة الع َّباس�� َّية
املقدَّ سة.
( )53روضات اجلنَّات ،72/1 :ولؤلؤة البحرين.157 :
( )54الكش��كول ،305/1 :وأعيان الش��يعة ،148/3 :ورياض العلامء ،65/1 :ولؤلؤة البحرين:
.157
( )55الكش��كول ،305/1 :وأعيان الش��يعة ،148/3 :ورياض العلامء ،65/1 :ولؤلؤة البحرين:
.157
( )56الكش��كول ،305/1 :والذريعة 2/25 :برقم ،6وأعيان الش��يعة ،148/3 :ورياض العلامء:
 ،66/1ولؤلؤة البحرين.157 :
( )57روضات اجلنَّات ،72/1 :والفوائد الرضو َّية.33 :
( )58روضات اجلنَّات ،72/1 :والكشكول ،305/1 :وأعيان الشيعة ،148/3 :ورياض العلامء:
 ،65/1ولؤل��ؤة البحري��ن ،157 :وبح��ر العل��وم ،108/2 :وأمل اآلم��ل :ق ،21/2والفوائد
الرضو َّية ،33 :والكشكول.305/1 :
( )59روضات اجلنَّات ، 72/1 :وإيضاح املكنون ،95/2 :والكش��كول ،305/1 :والفوائد،33 :
وأعيان الشيعة ،148/3 :والذريعة 242/16 :برقم .964
( )61روضات اجلنات ،72/1 :والكش��كول ،305/1 :وأعيان الشيعة ،148/3 :ورياض العلامء:

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

حل ِّل ّي (ت841هـ1438/م) والإجازة العلم َّية
العلاَّ مة ابن فهد ا ِ

 ،65/1ولؤلؤة البحرين ،157 :وبحر العلوم.108/2 :
( )61الكشكول ،305/1 :وأعيان الشيعة.148/3 :
( )62الذريعة.283/17 :
( )63الذريعة.140/11 :
( )64الروضات.72/1 :
( )65الذريعة.266/16 :
( )66الذريعة.242/12 :
( )67الذريعة.101/16 :
( )68الذريعة.358/18 :
( )69الذريعة.20-18/22 :
( )70الذريعة.165/25 :
( )71الذريعة.212/1 :
بترصف.
()72
الطهراين ،أغا بزرك ،الذريعة 131/1 :وما بعدها ُّ
ّ
الفراهيدي ،كتاب العني.164/6 :
()73
ّ
( )74تاج العروس 3/4 :و.21
( )75ابن منظور ،لسان العرب.305/5 :
الصحاح.871/3 :
()76
اجلوهريِّ ،
ّ
( )77تاج العروس.21/4 :
( )78الذريعة.131/1:
البهائي (ت984ه��ـ1577/م) ،وصول األخيار إىل أصول
العاميل حس�ين عب��د الصمد ،والد
()89
ّ
ّ
الكوهكمري ،جممع الذخائر اإلسالم َّية ،مطبعة اخليام ،قم املقدَّ سة،
األخبار ،حتقيق :عبد اللطيف
ّ
د.ت.
( )80البحث متاح عىل الشبكة اإللكرتون َّية ،وفق الشبكة الفقه َّية ،املغرب ،الدار البيضاء:

www.Feqh.web.com.

العاميل ،حسني عبد الصمد.138-135 :
( )81هذه األرضب ُأخذت عن
ّ
( )82تاج العروس . 39/8
املجليس ،بحار األنوار 215/104 :وما بعدها.
()83
ّ
الطهراين ،أغا بزرك  ،الذريعة.220/1 :
()84
ّ
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املجليس ،بحار األنوار 217/104 :وما بعدها.
()85
ّ
( )86الطهراين ،أغا بزرك ،الذريعة.212/1 :
الطهراين ،أغا بزرك ،الذريعة.188/1 :
()87
ّ
الطهراين ،أغا بزرك ،الذريعة.19/1 :
()88
ّ
الطهراين ،أغا بزرك ،الذريعة.144/1 :
()89
ّ
الطهراين ،أغا بزرك ،الذريعة.244/1 :
()90
ّ
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حل ِّل ّي (ت841هـ1438/م) والإجازة العلم َّية
العلاَّ مة ابن فهد ا ِ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

امل�صادر واملراجع
األحس��ائي ،ابن أيب مجه��ور (ت880هـ1487/م) عوايل اللئايل العزيزي��ة يف األحاديث النبو َّية،
1.1
ّ
العراقي ،قم املقدَّ سة ،ط1403 ،1هـ.
املرعيش وجمتبى
حتقيق:
ّ
ّ
األصفهاين ،عبد اهلل أفندي (ت1130هــ1740/م) ،رياض العلامء ،طهران1386 ،هـ.
2.2
ّ
3.3األمني ،حمسن ،أعيان الشيعة ،حتقيق :حسني األمني ،بريوت ،دار التعارف ،د.ت.
حممد
4.4
البح��راين ،يوس��ف أمحد ،لؤل��ؤة البحرين يف اإلج��ازات وتراجم رجال احلدي��ث ،حتقيقَّ :
ّ
صادق بحر العلوم ،النجف األرشف ،مطبعة النعامن ،د.ت.
مهدي (ت1212هـ1797/م) ،رجال الس�� ِّيد بحر العلوم ،الفوائد الرجال َّية،
حممد
ّ
5.5بحر العلومَّ ،
صادق بحر العلوم ،طهران ،مكتبة الصادق ،ط1363 ،1هـ.
البغ��دادي ،إس�ماعيل باش��ا (ت1339ه��ـ1921/م) ،هد َّية العارف�ين يف أس�ماء املؤ ِّلفني وآثار
6.6
ّ
يب د.ت.
املصنِّفني ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العر ّ
الرجائي،
عيل أصغر (ت1313هـ1895/م) ،طرائف املق��ال ،حتقيق :مهدي
7.7
ّ
ّ
اجلابلقي ،الس�� ِّيد ّ
إيران ،قم ،هبمن ،ط1410 ،1هـ1989/م.
ِ 8.8
احل يِّ ّل ،ابن فهد (ت841هـ1438/م):
الرجائي ،قم املقدَّ سة1409 ،هـ.ق.
 -الرسائل العرشة ،حتقيق :مهديّ
ّ -املدرسني1407 ،هـ1986/م.
املهذب البارع ،حتقيق :جمتبى
العراقي ،قم ،جامعة ِّ
ّ
فهرسا
وألف
حممد باقر ،روضات اجلنَّات يف أحوال العلامء والس��ادات ،صححه
9.9
َّ
ّ
ً
اخلوانس��اريَّ ،
يت ،إيران ،طهران ،ط1367 ،2هـ.
عيل الروضا ّ
لهَّ :
حممد ّ
حممد مرتىض (ت1205هـ1784/م) ،تاج الع��روس من جواهر القاموس ،بريوت،
1010
ّ
الزبي��ديَّ ،
مكتبة احلياة ،د.ت.
حممد زيني ،إيران ،قم ،مكتبة
1111الرشيف
الريض (ت406هـ1106/م) ،املجازات النبو َّية ،حتقيقَّ :
ّ
بصرييت ،د.ت.
البهائي (ت984ه��ـ1577/م) ،وصول األخيار إىل أصول
العاميل ،حس�ين عبد الصم��د ،والد
1212
ّ
ّ
الكوهكمري ،جممع الذخائر اإلسالم َّية ،مطبعة اخليام ،قم ،د.ت.
األخبار ،حتقيق :عبد اللطيف
ّ
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الطهراين ،أغا بزرك (ت1389هـ1970/م):
1313
ّ
مؤسسة مطبوعات إسامعيليان ،د.ت.
  -طبقات أعالم الشيعة ،إيران ،قم املقدَّ سةَّ ،اإلسالمي1419 ،هـ1977/م.
  -الكشكول ،قم ،مركز إحياء الرتاثّ
 1414عبد اهلل ف َّياض ،اإلجازات العلم َّية عند املسلمني ،بغداد ،مطبعة اإلرشاد1967 ،م.
اجلعفري ،س��فينة كتاب خانة
��ي ،ع َّباس حمم��ود ،الفوائد الرضو َّية يف أحوال علامء املذهب
ّ
القم ّ
ِّ 1515
مركزي ،قم ،د.ت.
 1616كحال��ة ،عمر رضا ،معج��م املؤ ِّلفني تراجم مصنِّفي الكتب العرب َّية ،ب�يروت ،دار إحياء الرتاث
يب ،د.ت.
العر ّ
عيل أكرب غفاري ،إيران ،دار الكتب اإلس�لام َّية،
1717
ّ
الكليني (ت329هـ942/م) ،الكايف ،حتقيقّ :
ط1388 ،3هـ1968/م.
مؤسس��ة الوفاء،
1818
حممد باقر (ت1111ه��ـ1775/م) ،بحار األنوار ،بريوت ،لبنانَّ ،
املجل�سيَّ ،
ّ
ط1403 ،2هـ1983/م.

